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 تصميم العدالة الانتقالية

 1مشكلات التخطيط للتغيير السياسي والمؤّسساتي في المناخات السياسية المضطربة

 مريم صالحي

 مركز العلوم الاجتماعية في برلين( للعلوم الاجتماعية في A.SKجائزة أنجيلا وتشو كاي شاي )في زميلة مشاركة 

 

ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الهندسة السياسية والمؤّسساتية في تعزيز المصالحة والاندماج؟ في الواقع، يبرز 

آليات العدالة الانتقالية إطاراً لبدء  تقّدممساران مترابطان استناداً إلى التجربة التونسية في العدالة الانتقالية. أّولاً، 

الكفاءات اللازمة  نادراً ما يكون لديهاباً ما تكون هذه أهدافها الرسمية. ثانياً، التغيير السياسي والمؤّسساتي، وغال

الجهات مرتبطاً بلتحقيق أهدافها، ما يجعل تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الموّجهة نحو تغيير أساسي 

وإمكانات المساهمة في التغيير الفاعلة السياسية والمؤسساتية الأخرى. من هنا، تخضع آليات العدالة الانتقالية 

السياسي والاجتماعي لتغيّر البيئات السياسية والأفضليات وهياكليات السلطة، وهو ما يصّعب تحقيق ما كان 

 ُمخططاً له في البداية وبالتالي نجاح "الهندسة السياسية". 

تهدف إلى و"من القاعدة إلى القمة"، إلى ذلك، تتضّمن آليات العدالة الانتقالية عناصر تعمل "من أعلى إلى أسفل" و

، في هذا الإصدار(، إّلا أن انطلاق هذا المسار وتنفيذه يخضع لإرادة Valbjørnتحّدي من كانوا في السلطة )أنظر: 

الأقوى سياسياً. لذلك، تستوحي هذه المساهمة من دعوة فالبورن لإعادة النظر في الدلالات الإيجابية والصريحة 

دائماً. في الواقع، يمكن أن يكون مفهوم جيّدة ومرغوبة "المصالحة"  كونء المذهبية، لتتحّدى فكرة المتمّثلة بإلغا

ترتيب "المصالحة" خاطئاً عن قصد، ما يؤدّي إلى الاستفاضة في استخدام مصطلحات العدالة الانتقالية لإصلاح 

 ، في هذا الإصدار(.Mabonفي "الحياة السياسية" )أنظر:  ُمحّدد

ا السياق، تستند هذه المساهمة، بشكل أساسي، على المثال التونسي حيث برزت آلية طموحة لتحقيق العدالة في هذ

بدعم كبير من متخّصصين دوليين في العدالة الانتقالية، وهدفت إلى إطلاق عملية التغيير ، وُطرِحت الانتقالية

أن التشريع يسمح بإنشاء و خصوصاً  نس على الدستورالسياسي والمؤسساتي. عملياً، ترتكز العدالة الانتقالية في تو

تغيير بنفسها.  أيمؤّسسات قوية، إّنما على الورق فقط، إذ لا تزال هذه المؤّسسات تفتقد للكفاءات اللازمة لتنفيذ 

أن صعوبات التخطيط وإجراء تغيير  إّلاعلى الرغم من التركيز الواضح على المرحلة التي تلت الحكم الاستبدادي، و

بعد الحرب، التي تشهد إعادة  أي بلد في مرحلة ماسياسي ومؤّسساتي في بيئة سياسية متقلبة تنطبق أيضاً على 

هناك توتر بين الهيكليات السياسية لا شّك أن تفاوض على النظام السياسي وتبرز فيها المذهبية كتحّدي رئيسي. 

لتحقيق التغيير مع احتمال تفاقم  بحيث يتّم الاعتماد إلى حّد ما على هذه الهيكلياتة، والاجتماعية والاقتصادي

 (.LeeBaw 2008في هذا الإصدار،  Mabonالصراع )أنظر: 

 "العدالة الانتقالية وتعزيز التغيير و"المصالحة

يعبّر عن ، و (Arthur 2009وأنظر أيضاً ؛ Teitel 2003 ،69يرتبط مصطلح "العدالة الانتقالية" بفترات التغيير السياسي )

مجموعة من التدابير من أجل تسهيل يستخدم و . آلية مجتمعية لتحقيق العدالة والمساءلة بعد النزاع أو الحكم العنيف

تشمل عادة المحاكمات ولجان الحقيقة وتدابير الجبر أو التعويض عن الضحايا  ،هذه الآلية المجتمعية

. إلى (2009والتدقيق/الإغراء، وأحياناً تخليد بعض التواريخ والاعتذار العلني )أنظر، المركز الدولي للعدالة الانتقالية 

                                                                 
1 This paper is an Arabic translation of Mariam Salehi, “Designing transitional justice: Problems of planning political & institutional 
change in volatile political contexts”, POMEPS Studies 37: Challenges to the Middle East North Africa Inclusionary State, February 
2020, https://pomeps.org/wp-content/uploads/2020/02/POMEPS_Studies_37_Web.pdf 

https://pomeps.org/wp-content/uploads/2020/02/POMEPS_Studies_37_Web.pdf


ولا تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي ، فهي العدالة الانتقالية أن تنظر إلى الخلف وإلى الأمام معاً بيفترض ذلك، 

لفظائع والانتهاكات المرتكبة )مثل التهميش الاجتماعي والاقتصادي(، بل إلى تغيير توثيق ال تاريخي لوإنشاء سجّ 

  2الهيكلي. هو مقبول وتعزيز التغيير السياسي والمؤسساتي وأحياناً  لتبّني ماالمعايير المجتمعية 

لا تزال بعيدة هي أهداف العدالة الانتقالية، التي يتم ذكرها في كثير من الأحيان، و حدإلى ذلك، تعّد "المصالحة" أ

 تساعد تدابير العدالة الانتقالية في تخفيف التوترات (. في الواقع، قدSubotic 2015 ،366)راجع:  المنال إلى حد ما

حول  متفاوتة ومختلطةتعزيز العيش السلمي مع الذين شاركوا في النزاع. ومع ذلك، تبرز نتائج و، في مجتمع مقّسم

 نجاح العدالة الانتقالية.

ن من حول نوع معيّ  إجماعلا يوجد إذ في الأدبيات الأكاديمية، إلى تقييم متفاوت الأنواع المختلفة من التدابير  تخضع

. 3يساهم بشكل أفضل في تحقيق السلام المستدام أكثر من غيرهيعتقد أنه  ،ةالتدابير، مثل التجارب أو لجان الحقيق

 بشكل استفزازي من قبل الجهات أّولاً لأنه يستخدم أحياناً لذلك، ينبغي استخدام مصطلح "المصالحة" بحذر، 

كي لا تعتبر  وثانياً،القمعية.  السياساتضفاء الشرعية على لإأو  أي محاولة للتغييرالفاعلة لقمع  السياسية

القوة لصالح المجموعة الأضعف قد يزيد  موازينأن التخفيض النسبي في لا سيّما دائماً،  اً مرغوب اً "المصالحة" هدف

 (.Elias 1977 ،130بدلاً من التوّصل إلى اتفاق وعلاقات ودية )والاشتباكات  ة الصراعمن شدّ 

 الزمني والوظيفي لبدء التغيير السياسي والمؤسساتي من خلال العدالة الانتقالية الارتباط

إلى إدراج إصلاحات مؤسساتية في مختلف المجالات، بهدف "تفكيك  4يهدف قانون العدالة الانتقالية التونسي

 5إنشاء دولة للقانون"،و  ضمان عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، ووتصحيح نظام الفساد والقمع والطغيان

فّوض القانون مؤّسسات العدالة الانتقالية، ولا سيما لجنة الحقيقة  . وقد6فضلاً عن "تشجيع المصالحة الوطنية"

كفاءات لازمة للبدء في هذه الإصلاحات ومن دون تزويدهم بمسارات واضحة  وإّنما والكرامة، بمتابعة هذه الأهداف

التدابير وخصوصاً ب تطبيق تدابير العدالة الانتقالية وتنفيذها إرادة سياسية، م، يتطلّ وتصميمها وتنفيذها. بشكل عا

بل تؤثر على هيكلية السلطة الحالية والمستقبلية. وكما يشير فيليب شميتر، من المهم  فقط التي لا تنظر إلى الوراء

 Schmitterيتّم التصديق عليها وتنفيذها" )معرفة متى وكيف "تناقش وتتخذ القرارات المتعّلقة بالقواعد التنظيمية و 

2001  ،132.) 

 وبعيد المدى لإدخال مشروع شامل 7الفرص" و"الروح الثورية"نوافد استخدام " فيةكي ، يمكن بسهولة رؤيةفي تونس

نس بشكل ة في توعلاقات القوّ تبّدلت و كثيراً  ر الوضع السياسيتغيّ  لاحقاً،للعدالة الانتقالية وترسيخه في الدستور. 

. لقد كان 2013بعد تطوير واعتماد قانون العدالة الانتقالية الذي أقره المجلس الوطني التأسيسي في نهاية العام  ،كبير 

قانون العدالة وفقاً لهندسة سياسية وإجراء الوضع السياسي متقلباً، ومن كان لديهم اهتمام في تعزيز التغيير 

إن الرئيس السابق  سياسي بارز في حزب النهضة يقول. 2014 العام  انتخاباتالانتقالية خرجوا من السلطة في 

، كان لديه موقف واضح يقضي "بترك الموتى 2019وتوفي في العام  2014السبسي الذي تم انتخابه في العام 

، oukharsB 2017"إعادة تجديد الشبكات الزبائنية القديمة" ) لكن بسبب 8وحدهم" والتوّجه نحو العدالة الانتقالية.

الجدد إلى السلطة، سواء في الحكومة أو الرئاسة، مهتمين بالتعامل مع الجرائم السابقة  ونلم يعد الوافد(، 263

                                                                 
2 There has been an academic debate ongoing for over a decade that transitional justice is not dealing enough with structural change 

(see e.g. Miller 2008). Tunisia is a good example for where we see an attempt to accommodate these concerns in practice. 
3 Assessment even differs with regard to research methods. For an overview of the literature that considers transitional justice 
measures as successful in contributing to peace or not see (Salehi and Williams 2016). 
4 Organic Law on Establishing and Organizing Transitional Justice 
5 Ibid. Art. 14, unofficial translation by the International Center for Transitional Justice 
6 Ibid. Art. 43. 
7 Personal interview with the former minister for Human Rights and Transitional Justice, Tunis, October 2015. 
8 Personal interview with the former minister for Human Rights and Transitional Justice, Tunis, October 2015. 



وتفكيك الهيكليات القمعية، لما قد يشكّله ذلك من خطر يقّوض أسس سلطتهم، وبالتالي لم يدعموا مؤّسسات 

 العدالة الانتقالية.

في السياقات الانتقالية الأخرى، و في تونس، وبالتالي الهندسة السياسية، حات المؤسساتيةتعتمد الإصلافي الواقع، 

على هيئات سياسية مختلفة، وليس فقط مؤّسسات العدالة الانتقالية، إذ عليهم أن يتوافقوا مع جدول أعمال 

عن وا حقيقة والكرامة التونسية، أعربالدعم في البرلمان. في المقابلات البحثية مع أعضاء لجنة ال ينالواالحكومة و/أو 

 قّدم أحد مفوضي لجنة الحقيقة مثالاً . ياضطرارهم للاعتماد على الهيئات السياسية الأخرى لتنفيذ مهامهمخيبة من 

ينبغي كان  9ساتية وانتخاب المسؤولين عنها،في حال كان عليهم اقتراح إصلاحات مؤسّ  مشيراً إلى أنه، على ذلك

بحاجة إلى مزيد من التوجيه من البرلمان  ما جعلهم، ى الأشخاص المناسبينإل لإسنادهافهم المسؤوليات عليهم 

المتعّلقة بالعدالة الانتقالية إلى أن عن خطط البرلمان  مسؤول برلماني في المقابل، أشار 10لاتخاذ مثل هذه القرارات.

لأنهم منشغلين في متابعة إقرار مشاريع القوانين التي توجيه لجنة الحقيقة، أن مهامهم تقضي ب يجدوا النواب لم

ممثل  أشار أيضاً  11لم يروا في العدالة الانتقالية وسيلة فّعالة للتغيير المؤسساتي والإصلاحات.كذلك و، يعملون عليها

تغيير، تحقيق الدفع نحو ولتأثير على العمليات السياسية لنهم وجدوا طرقاً أخرى إلى أالاتحاد العام التونسي للشغل 

 12ها.العدالة الانتقالية ومؤسساتآليات من واعدة أكثر وهي 

 :في هذا السياق، وجد ممثل عن المجتمع المدني أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تحّقق الإصلاحات المؤسساتيةو

]…[ لسوء الحظ، حتى الآن، لاحظنا أن هناك مشاكل تتعّلق بالعدالة الانتقالية، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات. 

المسؤولتان عن انتهاكات حقوق الإنسان هما المؤسسة الأمنية والمؤسسة القضائية. لكن  الأساسيتانالمؤسستان 

في أو سات ن التغيير في تشريعات هذه المؤسّ الكثير م عدم حصوللسوء الحظ، ما لاحظناه حتى الآن هو 

 .13هيكلياتها

تفويض لهندسة التغيير السياسي والمؤسساتي، لم ال واعدة وتملككانت العدالة الانتقالية في تونس  فيمالذلك، 

تيجة ونوكانت تعتمد على الهيئات السياسية الأخرى.  الكفاءات الفعلية للقيام بذلكبها سات المعنية مؤسّ اليكن لدى 

مرور الوقت، لم تتماَش مصالح هذه الهيئات مع مصالح مؤّسسات مع داخل السلطة  التي طرأت على التحّولات

 .العدالة الانتقالية التي تعيق التنفيذ

 "الاستفادة من "المصالحة

وكان القانون لتقويض عمل لجنة الحقيقة والكرامة، التونسي محاولات الرئيس أبرز إحدى يعّد اقتراح قانون المصالحة 

البرلمان  من قبل قبل أن يتّم إقرارهشكله الأصلي يمنح العفو لرجال الأعمال والموظفين الإداريين الفاسدين ) في

كثيرة  قضايا وأسئلةنزع الشرعية عن ل"المصالحة" في تونس  استخدمتفي هذا السياق،  14(.يةبنسخة أقل شمول

وهو ما يمكن . اً تصالحي اً موقفباعتباره الإفلات من العقاب و العفو لفكرة تقبّل والترويجبالعدالة والمساءلة  مرتبطة

مت المصادقة ، إذ تعنه من عواقب وخيمةوما نتج "المصالحة" في سوريا مصطلح استخدام  من خلال ملاحظته

اة "اتفاقات ية على الهدنة المحلية المسمّ على "المصالحة" من قبل النظام السوري بشكل شرعي لإضفاء الشرع

ويوضح (. Sosnowski 2019 ،2) سيطرةالإخضاع وللالتي هي في الواقع "عقود تقييدية" و"أدوات  ،المصالحة"

( كيف استخدم النظام السوري "اتفاقات المصالحة" في داريا على سبيل المثال كوسيلة 2019سوسنوفسكي )

هذه (، التي جرّدت الناس من 7، 2019" )التعسفيةوإخفاء "إجراءات الفرز المواطنين وحقوق للسيطرة على الملكيات 

                                                                 
9 He particularly took issue with the French expression “personne occupant une des hautes fonctions de l’Etat” 
10 Personal interview with truth commissioner, Tunis, March 2015. 
11 Personal interview with member of parliament, Tunis, March 2015. 
12 Personal interview with UGTT representative, Tunis, October 2015. See also Ottendörfer et al. (2017). 
13 Personal interview with civil society representative, Tunis, March 2015. 
14 For an overview of mobilization against the law see Lincoln (2017). 



بدا واضحاً أن قد ات، وءأفراد المتأثرين بهذه الإجراال مع بعضأجريت محادثة جماعية في هذا السياق، الحقوق. و

 على دلالاتمصطلح "المصالحة"  ينطوي ذلك،. لأوراق التنازلية"المصالحة" كانت مشروطة بتوقيع على هذه ال

 ،ضغط من أجل إحداث تغيير القيام بأي في المثالين، تّم تقديم الإحجام عن  15لنظام.ا سلبية لدى الضحايا ومعارضي

لغة العدالة الانتقالية  مستخدمي في المقابل، يتّم وسمكموقف تصالحي.  ،للسلطات بمعنى آخر الانصياعأو 

لمشاكل ويعملون ضد ل نأنهم مثيريبتغيير جوهري وهيكلي ومؤسساتي إحداث  الضغط من أجل المثابرين على

مواصلة  أولئك الذين لم يريدوامن قبل في تونس تم الدفع باتجاه مبادرات "المصالحة"  "المصالحة". وكما ذكر أعلاه،

يت نظام سياسي العمل من أجل تفكيك هيكليات الزبائنية والقمع. وبالتالي، كان الهدف من "المصالحة" تثب

إن بعض استراتيجيات إلغاء المذهبية لها "طموح  تشير إلىة فالبورن التي حجّ  معيرتبط ما  ، وهونواجتماعي معيّ 

في لبنان، حّدد اتفاق المصالحة الوطنية فمتجانس لا يترك مساحة كبيرة للتنّوع والتعددية والاختلاف" )هذا الإصدار(. 

"الحياة السياسية" على أسس طائفية ، أي النظام المذهبي بعد الحرب الأهليةأطر  )المعروف أيضاً باتفاق الطائف(

مساحة كبيرة للمشاركة  ،لم تترك "المصالحة" من أعلى إلى أسفل، بحيث (Mabonوهيكليات متعارضة )راجع: 

المدى. حالياً، تغيير هيكلي بعيد دفعون نحو السياسية والوصول إلى السلطة لمن يعارضون النظام الطائفي وي

يتحّدى المتظاهرون هذه "المصالحة" ويطالبون باستقالة النخبة السياسية الراسخة التي استفادت من النظام 

 بذاته. إلغاء هذا النظامو  المذهبي

 الملاحظات الختامية

حقيق وتالعدالة الانتقالية باعتبارها فرصة لبدء الهندسة السياسية  عملياتتلقي هذه المساهمة نظرة ناقدة على 

ل بين أهداف العدالة الانتقالية والمصالحة متأصّ  تعارضالعدالة والسلام المجتمعي المستدام. وتؤكد أن هناك 

 .تحقيق تغييرنحو عمليات مجتمعية وآليات للتغيير السياسي موّجهة بوصفها 

ها تبقى ، إلا أنمابونوسيلة تقنية للمشاريع السياسية الأخرى كما أشار ه العمليات كوعلى الرغم من تقديم هذ

ما الخروج بهيكليات جديدة. بالاعتماد على وربّ  ،تهدف إلى تحدي هيكليات السلطة القائمة بامتياز كونهاسياسية 

، وتعتمد على بمهامهاات اللازمة للقيام سات العدالة الانتقالية لا تتمتع عادة بالكفاءمؤسّ يتبيّن أن المثال التونسي، 

في المناخات السياسية المتقلبة، تخضع هذه المبادرات والجهات الفاعلة القوية التي قد تكون لها مصالح متنافسة. 

والدفع ، نإلى مجموعات متغيّرة من القوة، وحتى عندما يكون دافع الهندسة السياسية يصّب في اتجاه معيّ 

 .كما هو الحال في تونس، إلا أنها قد لا تصبح سارية المفعول في نهاية المطاف، البداية ساتي قوي فيالمؤسّ 

تتحّدى محاولات ترسيخ غاء المذهبية، بحيث من فالبورن في إطار عملة على إل هذه المساهمةتستوحي  إلى ذلك،

 اً أيض إّلا أنها تعبّرالمصالحة كهدف أساسي للعدالة الانتقالية،  تقديمعلى الرغم من ودلالات إيجابية حول "المصالحة". 

لغة العدالة الانتقالية على استخدام نطوي ي وفي هذا السياق،. نظام معين أو التخّلص منالطعن  عن محاولات لعدم

لقاعدة إلى القمة" وصف من يدفعون باتجاه التغيير "من الخطر الاستعانة بالأدوات الخطابية "من أعلى إلى أسفل" 

مرحلة ما بعد النظام مختلفة. في الممارسة بطرق مختلفة وفقاً لسياقات بظّهر يهو ما شغب. و وعلى أنهم مثير 

تكون ، فيما قد القائمة على الزبائنية والفساد لهدف تجّنب تفكيك الهيكليات القديمةفي تونس، كان ا الاستبدادي

حالياً، ال في النظام المذهبي في لبنان. "المصالحة" بمثابة تبرير لإصلاح نظام سياسي معيّن بعد الحرب، كما هو الح

إعادة المصالحة، ويتّم التركيز على  لمصطلح الاستغلال الخطابي أمام هذا"من الأسفل إلى الأعلى"  تحّديات تبرز

كّلما زادت أنه يمكننا أن نرى لها. ومن هنا،  الذي يتعارض مع التفسير الرسميالعدالة الانتقالية مفهوم المطالبة ب

 .، كّلما زاد الصراع والاحتكاكىتقّلصت الفوارق في موازين القوكّلما و ،هيكليات السلطة جهاالتحّديات التي تو

 

                                                                 
15 Personal observation of discussion among potentially concerned population, Lebanon, December 2018. 
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